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Vidste du, at…?
... næsten hver tredje dansker tilkendegiver,
at det er sandsynligt eller meget sandsynligt,
at deres næste bil bliver en “grøn” bil?
Overvejer du en ny bil, tilbyder Santander Consumer Bank
en lang række låne- og leasingmuligheder.

Santander NY annonce

Læs mere om billån på
www.santanderconsumer.dk

Leder

Vi dykker ned i den grønne omstilling
Grønne biler og omstillingen er
temaet i dette blad. Nogle er kommet i gang, andre overvejer stadig, hvad deres første træk skal
være for at komme videre. Fra
side 6 og frem, går vi i dybden
med, hvad der er vigtigt for at komme i gang. Det gælder lige fra den
succesrige sælger i Svendborg til
eksperten i elnettet og Dansk
Energis adm. direktør Lars Aagaard. Jeg håber, at du kan bruge
denne guide til at blive klogere på,
hvad det kræver af dig.
Motorstyrelsens direktør Jens Otto
Størup har forståelse for autobranchens bekymring for sagsbehandlingstiden. Det har han særligt når
det gælder selvanmelderordningen for eksport af biler, der lukker
i 2020. Det synes jeg er et vigtigt
budskab at trække ud af vores besøg hos ham til en artikel i dette
blad. Selvfølgelig er der udfordringer, og det er ikke alt, vi er enige
med Motorstyrelsen eller politikerne om, men sagsbehandlingstiderne må ikke blive for lange.
Bliver de det, er det ødelæggende for alt for mange, som forsøger at drive en forretning. Så heldigvis er der forståelse på de store linjer. Se vores interview med
Jens Otto Størup på side 22.
Det politiske fylder i AutoBranchen
Danmarks arbejde og derfor har
vi interviewet to af ministrene. Vi
har stillet transportminister Benny
Engelbrecht og Skatteminister Morten Bødskov relevante spørgsmål

om alt fra elbiler til arveafgift. Du
kan læse deres svar på side 26.
Brexit har været et meget omdiskuteret emne i medierne i månedsvis. Betydningen af briternes
udtræden af EU er umiddelbart
begrænset for den danske autobranche. Vi har talt med både reservedelsmarkedet og med den
danske importør af britiske bilmærker. Enslydende lader det til,
at de tager det roligt og anser betydningen for begrænset. Efter at
have vendt det med Erhvervsstyrelsen, anbefaler vi dog, at man
som dansk virksomhed undersøger hele sin værdikæde for at se,
om der er britiske varer, der kan
blive berørt. Der kan være varer,
som man ikke umiddelbart tænker over er britiske. Også det emne
kan du læse om her i bladet.
AutoBranchen Danmarks bestyrelse har lige været på studietur i
Washington. Særligt når det hand-

ler om at forbedre forholdene for
landets bilforhandlere, var der inspiration at hente. Derovre står
forhandlerne stærkere i forhold til
producenterne, fordi de er franchisetagere. Den viden vi fik med
hjem, vil vi bruge i dialogen med
politikere både på Christiansborg
og i EU. Og vi har allerede møder
i kalenderen.
Bedømt ud fra de seneste salgstal, kan 2019 meget vel give rekord for bilsalget i Danmark. Det
er en god nyhed, som vi kan bringe med ind i 2020, når vi kommer
så langt. Det er endnu for tidligt
at ønske godt nytår, så jeg vil blot
ønske for dig, at arbejdet går strygende i de sidste uger af 2019.

Adm. direktør Gitte Seeberg
NYT fra AutoBranchen Danmark // 3
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To bilforhandlere: Et salg uden biler på strøm er næsten utænkeligt

1.500
Om AutoBranchen Danmark:
AutoBranchen Danmark er
en brancheorganisation, som
repræsenterer bilforhandlere.
bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlemmer over hele landet. Nyt fra

14

AutoBranchen Danmark læses af knap 18.000 ansatte
hos vores medlemmer.
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Formanden: Vi arbejder for bedre forhold

Sælg den forsikringsløsning der
passer bedst til din virksomhed
Sælges
kun af
AutoBranchen
Danmarks
medlemmer

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige bilforsikringer til
dine kunder.
Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, samt hvilken løsning
der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder. Begge forsikringsløsninger indeholder
attraktiv provision, salesclub og bilerne retur til jeres værksted.
Fordele

Premium

Premium+

910 kr.

400 kr.

Årlig provision til forhandleren, så længe forsikringen er i kraft

Nej

Ja

Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade

Ja

Ja

10% mere i timepris på arbejdsløn ved forsikringsreparationer

Ja

Ja

500 kr. ved opgørelse af totalskade

Ja

Ja

150 point til brug i Pondux

Ja

Ja

Etableringsprovision til forhandleren

Kontakt din konsulent og hør nærmere
Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Bilforhandlere på strøm

Fynsk bilforhandler
om elbiler:

Vi købte en
ladestander
til 7.000 kr.
og gik i gang

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Politikerne snakker om dem. Forbrugerne efterspørger dem lige
nu i højere grad end tidligere. Producenterne sender flere nye modeller end nogensinde på gaden
af dem. Elbilerne.
Stadig flere elbiler betyder også
nye krav og muligheder for landets bilforhandlere, især når det
kommer til opladning og den infrastruktur, som er tilgængelig i
netop deres område.
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Casper Mysling er afdelingsleder
hos Autohuset Kronsbjerg i Svendborg og er vant til en hverdag med
elbiler og opladning takket være
især Nissan Leaf, verdens pt. mest
solgte elbil. For ham er en fremtid med flere elektriske biler derfor ikke skræmmende. Tværtimod.
”Vi frygter ikke elbilerne. Vi sidestiller dem med alle de andre biler, vi sælger i forretningen. For
mig at se er der ikke ret meget
ændret, når jeg kigger på dels at

sælge elbiler og efterfølgende servicere dem”, siger Casper Mysling og fortsætter:
”Det lyder måske nemt nok for os
at sige, men når man skærer ind
til benet, er det ikke en massiv
omlægning af forretningen. Og
det er en udvikling, som først lige
for alvor er begyndt. Det kræver
blot, at man sætter sig godt ind i
stoffet og derved kan svare på alle
de mange spørgsmål som kunder, der ikke er vant til elbiler, har.

Bilforhandlere på strøm

Det er ikke nok at vide, om den
har sædevarme og el-ruder. Man
skal også vide alt om ladeløsninger, rækkevidder og så videre”.

den fynske afdelingsleder fortrøstningsfuld på vegne af de værksteder og forhandlere, som ikke
er kommet i gang endnu.

Billig opstart
Så hvor starter man, hvis man
skal helgardere sig som forhandler og værksted til elbiler? For
Casper Mysling og Autohuset
Kronsbjerg A/S i Svendborgafdelingen var starten ganske billig og overskuelig.

”Vi har en mekaniker, som har fået
ekstra uddannelse i håndteringen
af biler på stærkstrøm. Dertil er
der indkøbt værktøj og afspærring. Har man det grundlæggende på plads og husker forholdsreglerne ved stærkstrøm, er det
egentlig blot at komme i gang”,
siger Casper Mysling.

Vi har fået monteret en hel almindelig 32 kW-ladestander, som enhver dansk husstand kan få. Det
kostede under 7.000,- inkl. moms
og montering. Det er foreløbigt rigeligt til vores behov, siger Casper Mysling.
Nogle vil måske tænke: Hvad med
superladere på 150, 250 og 350
kW, så man kan lynoplade de elog hybridbiler, man får ind til service og reparationer, på relativt få
minutter? For Casper Mysling og
den fynske virksomhed var det
vigtigere at holde udgifterne nede
og gøre projektet overskueligt.

Der findes lige nu godt 13.000 elbiler i Danmark ud af en samlet

bestand på over 2,6 millioner biler. Det svarer til en andel på knap
0,5 procent. Der er lige nu registreret knap 100 elbiler i Svendborg Kommune, hvor Autohuset
Kronsbjerg ligger.

Det er ikke nok at
vide, om den har
sædevarme og el-ruder.
Man skal også vide
alt om ladeløsninger,
rækkevidder og så videre.

Casper Mysling.
Afdelingsleder hos
Autohuset Kronsbjerg i Svendborg.

”På baggrund af vores nuværende salg og service vurderede vi,
at en enkelt stander foreløbigt
var nok, men at vi har mulighed
for at udvide”, siger Casper Mysling og fortsætter:
”Vores erfaring er også, at man
sagtens kan yde en god service
over for elbilskunder ved at lade
bilen helt op, når de henter den
efter service, uden at vi skal have
gang i massive strømmængder
og et utal af ladestandere”.
Husk uddannelse
Og så er der uddannelse og værktøj. Hvad gør man her? Igen er
NYT fra AutoBranchen Danmark // 7

Bilforhandlere på strøm

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

To bilforhandlere: Sådan bygger vi vores
bilhuse til et væld af nye elbiler
Det virker måske som en stor
mundfuld at skulle opstille ladestandere til el- og hybridbiler, samtidig med at en eller flere mekanikere skal på efteruddannelse i
elektriske køretøjer. Og samtidig
med det skal der indkøbes særligt værktøj og laves korrekt afspærring, når man servicerer og
reparerer biler på højspænding.
Men for de to forhandlere Dahl
Pedersen A/S og Car Special ruller den grønne bølge, som på sigt
betyder langt flere biler på strøm
i salgslokalerne og på værkste-

derne. Michael Schou, der er CEO
hos Car Special, følger op:
“Hvis man vil sælge og servicere
bestemte mærker, er det i dag
svært at komme uden om formelle krav fra diverse importører og
producenter. Det gælder også,
når det handler om ledningsbiler,
som vi kalder dem. Det stiller nogle let ændrede krav til indretningen af vores forretning i forhold til
både sikkerhed, opladning og uddannelse”, siger Michael Schou.
Car Special sælger i øjeblikket Kia,
Fiat og Subaru, og især Kia har in-

den for de seneste år sendt rigtig
mange el- og hybridbiler på markedet i Danmark. Hos virksomheden har man fire landestandere til
primært demobiler, og man er ved
at opføre ladestandere på værkstedet. Samtidig ligger forhandleren i et industrikvarter, hvor der i
øjeblikket er rigeligt med strøm tilgængeligt fra hovednettet.
“Vi har over 120 ampere til rådighed, så vi udnytter lige nu ikke i
nærheden af hele effekten, men
det kommer vi måske til. Vi vil i
hvert fald gerne forberede os bedst

Jørgen Dahl Pedersen driver en forretning med
flere afdelinger, der alle er blevet oprustet til at
kunne håndtere langt flere biler på strøm
Foto: Dahl Pedersen A/S
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Direktør Michael Schou fra Car Special
i Ishøj sælger Kia, Fiat og Subaru. Især
Kia er inden for få år blevet stærke på
det, han kalder ledningsbiler.
Foto: Henrik Nordstrøm Mortensen

muligt på den grønne omstilling”,
forklarer Michael Schou.
Afdæmpet efterspørgsel
Jørgen Dahl Pedersen, der er indehaver af Dahl Pedersen A/S med
afdelinger i Viborg, Skive og Holstebro, sælger Volvo, Renault og
Dacia. Både Volvo og Renault har
biler på strøm i Danmark, og derfor har Dahl Pedersen A/S allerede investeret i ladestandere og opkvalificering af medarbejdere.
“Vi mødes af de samme krav, som
mange andre til indretning af butikken. Det indstiller vi os selvfølgelig
på, for min forventning er, at de her
krav langt fra bliver slækket i de
kommende år. Tværtimod. Der ligger helt klart nogle investeringer i
nær fremtid for dem, som endnu
ikke er kommet i gang. Det har jeg
svært ved at se, man kan undgå,

hvis man skal kunne møde forventningerne fra kunderne i fremtiden”,
siger Jørgen Dahl Pedersen.
Ingen af de to bilforhandlere oplever dog i øjeblikket at blive bestormet af kunder, som bare må
køre i en elbil eller en hybridbil,
selvom antallet af nye el- og hybrid biler er vokset ganske markant i 2019 mod godt 14.300 indregistreringer fra 1. januar til slut
oktober 2019 godt 10.000 i samme periode i 2018. Michael Schou
fra Car Special i Ishøj tilføjer:
“Den grønne omstilling skal nok
tage fart, og det er bedre at være
godt rustet end at blive overrumplet, hvis der lige pludselig skulle
ske noget med kort varsel. Jeg
tror dog, at vi ser en nogenlunde
rolig indkøringsfase de næste fem
til ti år”, siger direktøren fra Ishøj.

Kia sælger i øjeblikket Kia e-Niro
og Kia Soul, der ligger på henholdsvis en syvendeplads og en
12. plads på listen over indregistrerede elbiler fra årsskiftet og
frem til midt oktober 2019.
Importør tilbyder elektrisk kit
Både Dahl Pedersen A/S og Car
Special i Ishøj tilbydes løbende
kurser og materiale fra deres respektive importører. Det omfatter
alt fra specielle arbejdssko og til
efteruddannelse.
“Heldigvis er udstyret og opsætningen meget fleksibel, så det ikke
kræver hverken ombygning eller
stiller særlige krav til vores generelle indretning. Når vi spærrer af,
i forbindelse med service og reparationer på en elbil, kan vi gøre
det i alle værkstedsbåse”, fortæller Michael Schou fra Car Special.
NYT fra AutoBranchen Danmark // 9
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// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Ekspert i elnettet: Sådan kommer bilforhandlere
i gang med at sætte strøm til butikken
Bilforhandlere og ladestandere.
Hvor starter man, og hvor skal
man gerne slutte? Mange forhandlere har opstillet ladestandere i
salgslokalet, på værkstedet eller
andre steder på virksomhedens
grund. Men hvad med dem, som
ingen opladere har?
Og hvad hvis en eller flere af de
bilproducenter, I arbejder sammen
med, kommer med ti nye elbilsmodeller inden for en kort årrække –
hvad gør man så for at komme
med på den elektriske rejse?
Jan Rasmussen, afdelingsleder
hos Dansk Energis afdeling for netteknik, har et indgående kendskab
til elbilers samspil med elnettet.
Eksempelvis er han medforfatter
til rapporten ‘Elforsyning til bilbyer’, som i maj 2019 undersøgte
bilbyen i Risskov ved Aarhus.

Det er ikke kun
ladebehovet i
salgslokalet, men også
om værkstedet der
ligeledes skal forsynes
med en eller flere
ladestandere.
10 // NYT fra AutoBranchen Danmark

Heri analyserede Dansk Energi en
række bilforhandlere i forhold til at
afdække deres behov og efterfølgende kigge på, om den lokale elforsyning kan klare en udvidelse
af antallet af ladestandere.
“Forhandlerens første og vigtigste opgave er at kigge på hvilket
ladebehov man får brug for. Ikke
kun ud fra sit nuværende ståsted,
men også hvad estimatet lyder på
om to, tre, fem, og otte år“, siger
Jan Rasmussen og fortsætter:
“Det er ikke kun ladebehovet i
salgslokalet, men også om værkstedet der ligeledes skal forsynes
med en eller flere ladestandere. I
samme ombæring skal bilforhandlere diskutere kundeservice. Vil
man tilbyde kunder med elbiler,
at bilerne skal være fuld opladet
efter et serviceeftersyn eller ej.
Det vil nok være meget individuelt, men det kan meget vel blive
et konkurrenceparameter”, fortæller Jan Rasmussen.
Tag estimatet med til
el-installatør
Hvis du og din virksomhed har besluttet, at I har brug for eksempelvis tre ladestandere og forventer,
at I skal sælge tre nye bilmodeller på el alene frem mod 2021,
har I et godt blik for omfanget. Det

kan også være, I har afklaret, at
I vil have en ladestander i salgslokalet og to i værkstedet. Så langt,
så godt.
“I næste trin tager man fat i sin elinstallatør. Derigennem laver man
en afklaring af flere ting: Hvilken
sikkerhed skal man have som forhandler for at kunne oplade. Skal
alle kunne lade hele tiden, og hvor
kraftige skal ladestanderne være”,
fortæller Jan Rasmussen og fortsætter:
“Ud fra de ønsker kommer elinstallatøren med en tilbagemelding
på den installation, der skal laves
hos kunden og tilsluttes elnettet.
Det lokale netselskab anviser muligt tilslutningspunkt til nærliggende elskab eller transformerstationer”, siger Jan Rasmussen.
”Vores analyse i Risskov viser, at
udfordringen her kan løses ved at
flytte forhandlernes tilslutningspunkter højere op i nettet. Når elinstallatøren har udført de nødvendige ændringer i kundens installation, færdigmelder elinstallatøren arbejdet til det lokale
netselskab”.
Lav budgettet og husk
tilslutningsbidrag
Nu har virksomheden afdækket

Bilforhandlere på strøm

antallet af ladestandere. Det er
internt bestemt, hvilket niveau af
kundeservice, der skal tilbydes,
og man har med sit netselskab
afklaret, hvordan man er stillet lige
nu og i fremtiden i forhold til lavog højspændingsnettet. Bilforhandleren skal som udgangspunkt
ikke bekymre sig om, hvorvidt der
er ledig kapacitet i elnettet eller
ej, når kunden køber en permanent/fuld adgang til elnettet.

hurtigladere, i nærheden af forretningen. Hvis man kan leve med
at køre derover og fylde strøm på,
er der jo nødvendigvis ikke et massivt behov for at udvide installationen. Det svarer jo lidt til, hvis
man i dag vasker biler eller fylder
brændstof på uden for matriklen”,
forklarer Jan Rasmussen fra
Dansk Energi, og slutter:

Men alting kommer med en pris.
I samarbejdet med netselskabet
afdækker forhandlere to ting: Vil
man have den fulde netadgang?
Eller kan man godt leve med ikke
at have den meget store og brede motorvej for strøm lagt ind i
virksomheden.

Forhandlerens første
og vigtigste opgave
er at kigge på hvilket
ladebehov man får
brug for.

“Lokalt kan forhandleren jo også
overveje, om der findes en eller
flere ladestandere, måske endda

”Der er rigtig meget at vinde ved
at udnytte den fleksibilitet, der ligger i opladning af elbiler, fx ved at

Tjeklisten til dig som bilforhandler eller
værkstedsindehaver.

1. Afdæk behovet
Det første skridt som bilforhandler
handler om at kigge på behov. Her
skal afklares:

•
•
•
•
•

Hvor mange elbiler sælger vi i
dag?
Hvor mange forventer vi at sælge
om to, tre, fem og ti år?
Hvor mange ladestandere har vi
ud fra de salgstal brug for?
Vil vi lade kundernes elbiler op
til 100% i forbindelse med et
serviceeftersyn?
Skal vores medarbejdere selv
have mulighed for at fylde strøm
på deres biler?

oplade nogle af elbilerne om natten, eller når nettet er mindre belastet. Den fleksibilitet skal vi finde ud af at udnytte.

Jan Rasmussen fra Dansk
Energi er ekspert i elnettet
og har flere gange afdækket, hvordan bilforhandlere
er stillet, når det kommer
til elektrificering af forretningen.
Foto: Dansk Energi

2. Tag ønskerne med til el-installatøren
Næste trin betyder kontakt til el-installatøren. Det skal afdække:

•
•
•
•
•

Ud fra din virksomheds ønsker og estimater analyseres
virksomhedens profil og nuværende strømforbrug og adgang til strøm
I afdækker jeres strømbehov i forhold til, om alle ladestandere skal kunne lade maksimalt hele tiden
I afklarer, hvilke opladninger, der er behov for i dagtimerne,
og hvad der kan klares i aften- og nattetimerne.
Når elinstallatøren har lavet en tilmelding på den pågældende installation, anviser det lokale netselskab muligt
tilslutningspunkt til elskab eller transformerstation.
Når elinstallatøren har udført de nødvendige ændringer i
kundens installation, færdigmelder elinstallatøren arbejdet
til det lokale netselskab.
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Bilforhandlere på strøm
// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Bilforhandlere og værksteder bør
belønnes for at oplade biler intelligent
”Hvis I tror, jeres kunder er ligeglade med den grønne omstilling,
så har I et problem. Dertil vil jeg
sige, at en autobranche uden elbiler er som et aktieselskab, jeg
ikke ville smide penge efter”.
Lars Aagard, direktør i Dansk
Energi, har en klar vision for fremtidens skattesystem, når det hand-

ler om at få den grønne omstilling
med biler op i det høje gear.
Direktøren var en af hovedtalerne
i september på AutoBranchen Danmarks årsdag 2019 i Vejle. Her var
250 deltagere blandt andet mødt
op for at få en konkret handlingsplan for elnettet og den strøm, som
landets autoforhandlere og værk-

steder har brug for, når de i fremtiden skal sælge og servicere langt
flere elbiler end i dag.
Lars Aagaard gennemgik blandt
andet Dansk Energis rapport fra
før sommerferien ’Elbiler kommer
– gør elnettet klar til elbilerne’.

Og vi skal
selvfølgelig belønne
virksomhedsejere som
jer for at bruge vores
elnet intelligent.
Rapporten skal give både bilforhandlere, elbranchen og politikerne ro i maven i en omstilling, hvor
langt flere biler kommer til at have
brug for et stabilt elnet, som vi
kender det i dag. Det kræver investeringer i milliardklassen, men
Danmark har gjort det før og kan
gøre det igen.

Lars Aagaard.
Direktør i Dansk Energi.

“Tænk tilbage til den meget voldsomme storm i Danmark i 1999.
Den ødelagde rigtig mange elmaster, og her besluttede vi os for at
grave store dele af ledningsnettet
ned i jorden. Det var en proces over
ti år, der langt fra var billig. Men konsekvensen ved at lade være var
blot en endnu højere regning”, fortalte Lars Aagaard og fortsatte:
“Det samme scenarie udspiller sig
for elbilerne, som vi potentielt set
skal have en million af i 2030. Den
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Bilforhandlere på strøm

omstilling koster mellem 29 og 48
mia. kr. frem mod 2030. Men hvis
vi ikke snart kommer i gang med
investeringerne, stiger de beløb
betragteligt. Det bliver ikke billigere af at vente”.

forhandler, som gerne vil oplade
sine elektriske biler billigst muligt,
kan gøre det i aften- og nattetimerne, hvor strømmen er billigst.
Og hvor belastningen på det samlede elnet er mindst.

Lars Aagaard talte om bilforhandlere og elnettet, der har brug for
en milliardindsprøjtning, hvis der
potentielt set skal være én million
elbiler på de danske veje i 2030.

“Og vi skal selvfølgelig belønne
virksomhedsejere som jer for at
bruge vores elnet intelligent. For
det er jo langt fra sikkert, at alle
el- eller hybridbiler i jeres forretning behøver blive ladet op i de
perioder, hvor det øvrige forbrug
i landet buldrer afsted”, forklarede Lars Aagaard på sit oplæg.

Bilforhandlere skal tilgodeses
Det danske energiforbrug er godt
på vej til at blive digitaliseret. I
første omgang er det lig med intelligente elmålere, der på timebasis kan sende langt mere detaljeret data om landets samlede
energiforbrug.
Det kan også være med til at regulere forbruget så nogle af spidsbelastningerne nedbringes. Konkret kunne det betyde, at en bil-

Uansvarlighed og sarkasme
Lars Aagaard gik på scenen efter
en kort introduktion af Anders Breinholt, der lagde ud med en anekdote om elbiler og den vedvarende diskussion om især den tid, elbilsejerne bruger på dels at oplade
biler og i samme omgang lede efter en ledig stander.

Noget som med Breinholts ord
hurtigt kan afskrække mange potentielle købere.
Anders Breinholt jokede med, at
mange forbrugere jo føler, at de
skal “planlægge sig ihjel”, så snart
de blot skal på mindre ture rundt i
Danmark. Og udlandsture er nærmest udelukket. Alt i alt gav det anledning til et sarkastisk oplæg til
Lars Aagaard fra Dansk Energi.
“Oplægget til mig var fyldt med
sarkasme og bar en lille smule
præg af uansvarlighed. Der gøres grin med biler, der udleder nul
gram CO2 pr. kørt kilometer. For
transportsektoren, og det vil også
sige autobranchen, skal bidrage
til den her grønne omstilling. Det
skal selvfølgelig ske på rimelige
vilkår, men det skal ske. Og elbilerne kommer”.

3. Uddannelse og værktøj

4. Økonomien

Det er vigtigt som bilforhandler og værkstedsindehaver at have den korrekte uddannelse til
håndtering af el- og hybridbiler på stærkstrøm.

•

•
•

•

Der udbydes rundt om i landet tredages
AMU-kurser i håndteringen af elbiler. Her er
det en god idé at afsøge lokale tilbud.
Flere importører kræver og udbyder også
efteruddannelse for det personale, som skal
sælge og reparere de elektriske køretøjer.
Her bør man krydstjekke, hvilke krav man
som forhandler er underlagt.
Elektriske biler kræver særligt værktøj og
korrekt afspærring, når der arbejdes på
bilerne. Der findes flere løsninger på markedet, herunder tilbyder autogrossisterne i
Danmark udstyr til opgaven.

•

•
•

•

Afklar omkostningerne til din elinstallatør til
rådgivning og installation.
Ved tilslutning af forbrug med fuld netadgang
betaler bilforhandleren et standardtilslutningsbidrag, der varierer i størrelsen afhængigt af
tilslutningspunktet og det købte leveringsomfang.
Tilslutningsbidraget ligger lige nu på ca. 1.000
kr. pr. ampere.
Ved tilslutning af forbrug med begrænset
netadgang betaler kunden et reduceret tilslutningsbidrag. Kunden betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med tilslutningen
og skal være indstillet på at være forhindret
adgang til elnettet i perioder med flaskehalssituationer.
Mærkeforhandlere er typisk underlagt krav fra
importøren jf. forhandlerkontrakterne til antal
ladestandere, efteruddannelse, værktøj og
lignende.
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Formanden

Formanden:
Vi arbejder for
bedre forhold
// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Den grønne bølge er for alvor sat
i bevægelse i 2019, og AutoBranchen Danmarks bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen
konstaterer i dette interview, at
bølgen for alvor kommer til at rulle i 2020. Og så slår han fast,
AutoBranchen Danmark vil arbejde for bedre forhold for bilforhandlerne, som lige nu er pressede af
nye forhandlerkontrakter med deraf følgende uro i samarbejdet.

Det vil være en fordel for branchens forhandlere at komme tilbage på den regel, som gjaldt før
2013.

på producentniveau med Fiat/Chrysler, der fusionerer med PSA –
en fusion, som også vil give forandringer i Danmark.

”Vi har lige besøgt forhandlere i
Washington, som er omfattet af
franchiseregler. De har flere rettigheder, end vi kender i Danmark, og det vil vi bringe videre
til politikere i EU,” siger formanden videre.

”Vi har i dag ikke mange rettigheder over for producenter og importører. Det vil være godt for forhandlerne, hvis vi kan blive beskyttet som franchisetagere eller
noget derhen af. Den såkaldte
gruppefritagelse udløber i 2020
og skal genforhandles i EU i de
kommende år. Så arbejdet med
den nationalt og i EU, begynder
nu,” siger Hans-Jørgen Jørgensen og hentyder til en EU-regel
om autobranchens gruppefritagelse fra unionens almindelige
konkurrenceregler, der trådte i
kraft i 2013.

”Den grønne bølge har sat dagsordenen i 2019, men selv om salget af elbiler virkelig stiger, så er
der også mange forbrugere, som
tøver, og vi venter på transportkommissionens anbefalinger og
politikernes beslutninger i forhold
til registreringsafgiften derefter. Vi
arbejder tæt sammen med det politiske led og har en god dialog”.

”Vi ser forandringer og konsolideringer lige nu. På forhandlerplan
handler det om krav fra importørerne og investeringer til at håndtere elbiler. For nogle kan det blive så dyrt, at man vælger en anden løsning. Når vi kommer et par
år længere frem og det hele er
etableret – også med nye forhandlerkontrakter, forventer jeg, at samarbejdet og partnerskabet mellem
producent/importør og forhandler,
bliver bedre. Det vil give mulighed
for, at alle parter kan komme til at
tjene penge igen, for som det er
nu er alle presset,” siger HansJørgen Jørgensen.
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Autobranchen har set masser af
konsolideringer og forandringer
de senere år i forhandlernettet,
blandt importørerne – senest med
Interdans overtagelse af Opel og

AutoBranchen Danmarks bestyrelsesformand driver til dagligt Als
Motor med forretninger i Sønderborg og Rødekro. Her forhandler
han mærkerne Opel, Hyundai, Citröen og Fiat.

Rollemodeller

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Rollemodeller viser vejen for de unge
Autobranchens unge elever er de
bedste til at vise fremtidens arbejdskraft, hvorfor de skal vælge
en karriere som mekaniker, karrosseritekniker eller autolakerer.
Studievejlederen i skolen, værkføreren på værkstedet, forældrene – alle har en vis indflydelse på
de unges karrierevalg, men det
gør særligt indtryk, når en anden
ung, som lige har taget valget, fortæller om sin uddannelse.
Derfor tager det kegler, når autobranchens unge rykker ud til skoleeleverne.
”De unge kan bedre relatere sig
til andre unge, og derfor gør det
indtryk og er meget bedre end, at
vi andre ”gamle nisser” kommer
med vores argumenter for at vælge karrierevej,” siger Mikkel Bøyesen, projektleder i DASU.
Det har flere af AutoBranchen
Danmarks medlemmer gjort i år i
forbindelse med skolesamarbej-

det med Dansk Automobil Sports
Union (DASU) og Dansk Metal.
Når eleverne i de ældste klasser
i folkeskolen har haft fire uger med
”Hestekræfter på skoleskemaet”,
slutter de af med en dag på gokartbanen. Her er en af deres opgaver at skille en motor ad og
samle den igen. De opgaver hjælper lærlingen med og samtidig får
han eller hun lejlighed til fortælle
om sit eget karrierevalg, sin virksomhed og sine fremtidsdrømme
i autobranchen.

Det er en vigtig
opgave at rekruttere
arbejdskraft og sikre
fornyelsen i vores
branche
”Det er en vigtig opgave at rekruttere arbejdskraft og sikre fornyelsen i vores branche. Derfor
stiller vi gerne op,” siger Jan

Færch, værkfører hos Dahl Pedersen A/S i Viborg og engageret i arbejdet med at sikre tilgangen til autobranchen.
”Vores to EUX-elever Frederik og
Andreas fik nogle gode snakke
med de unge mennesker og havde nogle gode timer som rollemodeller,” fortsætter Jan Færch.
Senest har praktikanter/lærlinge
fra Pedersen & Nielsen i Randers
og Andersen & Martini i Greve
været på besøg hos folkeskoleklasser. Alle med gode oplevelser
for både skoleelever og lærlinge,
der kan bruge det at stå frem foran andre unge som en god personlig oplevelse.
”Vi er rigtig glade for, at virksomhederne stiller op til dette og stiller deres unge medarbejdere til
rådighed. Det er til gavn for alle
– både for virksomhederne selv,
deres medarbejdere og resten af
branchen. Jo mere interesse, vi
kan få skabt om faget, jo bedre er
det for alle. Så jeg kan kun opfordre flere til at stille op. Det er altid
i lokalområdet og på den måde,
får virksomheden et forspring i
forhold til kontakten til de unge,”
siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.
AutoBranchen Danmark har været i kontakt med adskillige af landets erhvervsskoler. De viser stor
interesse for rollemodellerne, og
stiller gerne op, når AutoBranchen
Danmarks medlemmer ikke har
mulighed for at sende en praktikant ud som rollemodel.
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Studietur

// Charlotte Brix Andersen, leder af kommunikation, medlemsservice og forretningsudvikling i AutoBranchen Danmark

Bestyrelsen har hentet god
inspiration i USA
Hvis du er bilforhandler i USA, hvordan kommer fremtiden så til at se
ud? Det og mange andre spørgsmål fik AutoBranchen Danmark
svar på under bestyrelsens studietur til Washington D.C. i uge 44.
Der var især tre emner, som gik
igen på møderne med en række
bilforhandlere, ledere i en stor eftermarkedsorganisation (Auto
Care Association), Brookings Institute, som er en uafhængig tæn16 // NYT fra AutoBranchen Danmark

ketank, og i vores søsterorganisation, NADA. Det var forholdet
mellem importører og forhandlere, elbiler og den grønne omstilling samt manglen på arbejdskraft.
”Det var interessant at høre, at
det netop er de tre emner, som
fylder mest på den anden side af
Atlanten hos vores kollegaer”, siger Hans-Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand i AutoBranchen
Danmark og delegationsleder på

turen til USA’s hovedstad, hvor
formålet var at samle viden om
udviklingen hos de amerikanske
kollegaer.
I USA er forhandlerne bedre stillet
i forholdet til producenterne, fordi
de har flere rettigheder som franchisetagere end forhandlere i Danmark og EU. Producenterne kan
fx ikke bare opsige kontrakterne
og lave pludseligt om på en masse ting, selvom de alligevel gør alt

Studietur

hvad de kan for at presse forhandlerne til at øge indtjeningen.

er typisk dem, der har en hybrid
eller en plug-in i forvejen.

”Bilforhandlere har simpelthen en
bedre beskyttelse i USA end i
Europa, som kan lyde lidt paradoksalt. Vi har fået gode indsigter
med hjem og inspiration fra helt
konkret lovgivning, som vi nu vil
pege på i de fremadrettede dialoger både med politikerne i Bruxelles i den kommende tid”, fortæller Hans-Jørgen Jørgensen,
som også ejer Als Motor i Sønderborg.

Manglen på arbejdskraft fyldte
også i samtalerne. Der bliver brugt
mange ressourcer på at appellere til de unge på nye måder. De
to brødre, John og Jamie, som leder Darcars Group, fortalte om en
ny kampagne, hvor de i stedet for
at vise mekanikeren med et værktøj i hånden, viser mekanikeren i
en pæn skjorte og med en computer for at fortælle, at arbejdet i
dag er mere teknisk og ikke snavset, som myterne siger. Og det er
noget, som virker over for de unge.
Hos Auto Care fortalte de om,
hvordan de i stigende grad også
forsøger at appellere til flere kvinder ved at sponsorere stipendiater og promovere flere af kvinderne i branchen.

Elbiler og den grønne omstilling
var også et stort emne. De amerikanske kollegaer var meget nysgerrige efter at høre, hvad der
sker i Danmark og EU, og der blev
udvekslet gode indsigter. ”Det var
overraskende at høre, at der i USA
sidste år blev solgt lidt over én
procent elbiler ud af det samlede
antal solgte enheder, og i år forventes et salg på knap to procent.
Meget af det er Tesla, og de fleste elbiler sælges i Californien og
i nogle af USA’s større byer”, sagde Hans-Jørgen Jørgensen, som
tilføjer, at det også var en overraskelse at høre, at der kun sælges
knap 3 procent dieselbiler, som
blandt andet skyldes VW-skandalen og dieselbilernes forurening
tilbage fra 1970’erne, som ikke
har sluppet deres tag i amerikanerne.
I forhold til elbilerne er de amerikanske forbrugere mest optaget
af batteriernes rækkevidde, adgangen til ladestandere, ladetiden og
bilens pris. Det er ligesom herhjemme nogle af de største forhindringer for, at der bliver solgt flere elbiler. Men også at der er rigtig mange, som skal overbevises om elbilen. De der køber en elbil i dag,

AutoBranchen Danmark var også
i Kongressen og mødtes blandt
andet med Ralph Normans kontor. Han er republikaner og kongresmedlem fra South Carolina,
som er en af USA’s største bilstater med blandt andet en stor BMWfabrik. I South Carolina taler man
ikke om klimaforandringerne som
begrundelse for den grønne omstilling, men om energieffektivitet.
”The car is still king here”, hørte
vi fra flere sider, fordi bilen giver
frihed. I USA er det nemlig stadig
et stærkt symbol på frihed, og det
vil ikke ændre sig i nær fremtid.
Servicetjenester som UBER og
LYFT er med til at øge antallet af
køreture. Ikke reducere dem eller
det personlige ejerskab af bilerne.
Budskabet var, at der stadig vil
være masser af biler i fremtiden
at sælge og reparere på. Men ingen tvivl om at kampen om eftermarkedet især bliver vigtig. De
forhandlere som har styr på data,

deres kunder, og som kan levere
den rette timing i services og de
gode oplevelser, bliver vinderne
på fremtidens bilmarked. NADA
fortæller ofte deres medlemmer:
”Evolve! But don’t freak out!” - I
skal udvikle jer, men lade være
med at gå i panik over fremtiden.
”Vi har fået rigtig god viden og inspiration med hjem, som vi kan
bruge i vores arbejde for AutoBranchen Danmarks medlemmer.
Særligt én ting vil vi bruge mange
kræfter på, og det er spørgsmålet om at forbedre forholdene for
landets bilforhandlere”, siger
Hans-Jørgen Jørgensen.

Bilforhandlere har
simpelthen en bedre
beskyttelse i USA end
i Europa, som kan lyde
lidt paradoksalt Vi har
fået gode indsigter med
hjem og inspiration fra
helt konkret lovgivning,
som vi nu vil pege på i
de fremadrettede dialoger
både med politikerne
på Christiansborg
og i Bruxelles i den
kommende tid.
Med kun ét år til præsidentvalget
fyldte det også i samtalerne. Hvem
vinder? Og fortsætter handelskrigene, som i særdeleshed påvirker importen af biler til USA? Begge er gode spørgsmål i Washington
og meget kommer an på, hvem
demokraterne ender med at stille
op mod den siddende præsident.
Intet er afgjort.
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Brexit

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Analyse: Den danske autobranche
forventer få følgevirkninger af brexit
Selv om det er over tre år siden,
de britiske vælgere stemte ’Leave’ og dermed satte gang i brexit,
er de direkte konsekvenser for
den danske autobranche meget
uklare. Det viser en afdækning,
som AutoBranchen Danmark har
foretaget.
Samlet eksporterer Danmark varer og tjenesteydelser til Storbritannien for godt 110 mia. kroner
om året. Og vi importerer tilsvarende for omkring 90 mia. kroner,
viser en analyse fra Danmarks Statistik. Men hvad med den danske
autobranche og følgevirkningerne
for bilforhandlere, værksteder og
andre aktører med biler i centrum?

Min vurdering er, at
brexit ikke får den
store konsekvens for
os som leverandør
til den danske
autobranche.
Autogrossist forventer
svag effekt
Hos Danmarks største autogrossist, FTZ, lever man af at sælge
et utal af reservedele til autoværksteder og bilhuse. FTZ er afhængig af europæiske produktionsapparater for at få værdikæden til at
hænge sammen.
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Men for Sven Kristensen, CEO
hos FTZ, kommer brexit næppe
til at skade den leverance af bildele, som FTZ kører rundt i Danmark med flere gange om dagen.
”Min vurdering er, at brexit ikke får
den store konsekvens for os som
leverandør til den danske autobranche. Vi har undersøgt sortimentet for at helgardere os, men
vi har ingen nøgleleverandører i
Storbritannien. Derfor har det ikke
den store betydning direkte målt
hos os”, siger Sven Kristensen.
Direktøren understreger, at brexit
som helhed i sagens natur kommer til at sætte sine tydelige spor
på dansk erhvervsliv. Ifølge Danmarks Statistik er over 40.000
danske job relateret til handel med
Storbritannien.
En mere detaljeret opdeling viser
dog, at det er fødevareindustrien,
metalvareindustrien, fremstilling
af motorer, vindmøller og fremstilling af andre maskiner, som især
kan knyttes til eksporten til Storbritannien.
”Vi som autogrossist er i højere
grad afhængig af Tyskland og de
asiatiske lande, når det kommer
til reservedele til biler. Storbritannien har historisk set været mest
kendt for sin samleproduktion og
i mindre grad bilrelaterede komponenter”, siger Sven Kristensen.

Mange producenter er globale
Hos Danmarks andenstørste autogrossist, au2parts, sover direktør
Niels H. Skak heller ikke dårligt på
grund af brexit. Han er overordnet
bedrøvet over brexit og de konsekvenser, det får for Danmark, EU
og briterne selv. Men set fra sin direktørpost i au2parts, vil det ikke
rykke rundt på ret meget.
”Visse logistikcentre i Storbritannien kan blive berørt med hensyn
til biler og reservedele. Vi har undersøgt vores led, og mange af
vores leverandører er store, globale spillere, der har produktionsanlæg mange steder i verden.
Hvis eksportvilkårene ud af Storbritannien bliver for ugunstige,
flytter produktionen bare et andet
sted hen”, siger Niels H. Skak.
”Vi har sikret os med at afsøge alternative leverandører inden for
de felter, hvor der er en potentiel
risiko. Men jeg vurderer stadig, at
effekten på den danske autobranche bliver meget lille”, fortæller
direktøren for au2parts.
En lignende analyse kommer fra
danske Triscan i Aarhus, som ligeledes er producent og distributør af reservedele. Her er man
praktisk talt også uafhængig af
britiske underleverandører, oplyser Thomas Fuglsang, der er marketingschef hos Triscan.

Brexit

Uafklaret importørled
Hos Jaguar Land Rover, en af de
ældste aktører på den britiske hjemmebane, er situationen så uvis, at
den danske importør ikke kan sige
noget om den direkte påvirkning
endnu. Det oplyser Michael Lund,
som er landechef hos British Car
Import A/S, der importerer Jaguar
og Land Rover i Danmark.
”Vi kender ikke konsekvenserne
og vil gerne vente med uddybende kommentarer, til der kan blive
tale om en mere konkret udmelding”, siger Michael Lund.
AutoBranchen Danmark har været i kontakt med flere andre bilmærker, som har produktion i Storbritannien, og her kommer lignende svar. Ingen tør spå om, præcis
hvilke konsekvenser det får, hvis
flere produktionsanlæg lukker i
Storbritannien. I risikozonen er
både Jaguar Land Rover, Nissan
og Honda som de mest toneangivende. Dog peger flere på, at
en stor del af den britiske produktion eksporteres til det nordamerikanske marked.
Analyser alle led af værdikæden
Både Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet anbefaler, at man

som dansk virksomhed, hvis man
ikke allerede har gjort det, undersøger hele værdikæden i forhold
til britiske varer og tjenesteydelser. Det er vigtigt, for at minimere
risikoen for skjulte overraskelser,
fortæller Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.
”Er man bilforhandler, værkstedsejer eller arbejder med autolakering, kan der sagtens være varer
og tjenesteydelser, man i første
omgang ikke lige har tænkt over
kommer fra Storbritannien. Derfor er det vigtigt at få belyst alle
led, og her hjælper både Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet
med tjeklister”, siger Gitte Seeberg.
Hvis Storbritannien og EU lander
en aftale, vil alle nuværende regler inden for blandt andet forretningsdrift med Storbritannien gælde frem til 31. december 2020.
”I en global verden kan man typisk få dækket sine behov fra flere forskellige markeder. Det er blot
vigtigt at få det afklaret hurtigst
muligt, så man kan omstille forretningen på eventuelt nye leveringstider, priser og så videre”,
fortæller Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Hjemmeproduktion
rammes hårdt
Situationen er også alvorlig, hvis
man kigger på bilfabrikkerne på
britisk jord. 57.000 mennesker er
direkte beskæftiget med at samle
biler, og på de fabrikker har man
nu i flere år mærket en markant
faldende interesse for at investere i netop den britiske produktionsmaskine.
Investeringernes størrelse er gået
fra omkring 2,8 milliarder kroner
i første halvår af 2018 til 750 millioner kroner i første halvår af
2019. Kort før briternes EU-farvel
lå de typiske halvårlige investeringer på cirka 10 milliarder kroner.
Swindon, der ligger godt to timers
kørsel fra London i vestlig retning,
er de seneste måneder blevet synonym med brexit og den massive
usikkerhed, som hersker blandt de
store bilproducenter i forhold til,
om de skal blive i Storbritannien
eller flytte produktionen ud. Alene
Honda beskæftiger 3.500 ansatte
i Swindon, og de mennesker sætter godt 150.000 biler sammen om
året, hvoraf størstedelen eksporteres til Nordamerika.
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Arrangement

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Netværksarrangement for
kvinder til marts
I samarbejde med en række erhvervsskoler over hele landet,
undersøger AutoBranchen Danmark trivslen blandt kvinder på
autouddannelserne. Det sker først
og fremmest fordi autobranchen
i stigende grad mærker udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft, og kønsfordelingen
mellem mænd og kvinder er skæv
med omtrent 90 procent mænd
og 10 procent kvinder.
Resultaterne offentliggøres i ugen
op til Kvindernes Internationale
Kampdag den 8. marts, og formålet er på sigt, at sikre en branche,
der også er attraktiv for kvinder –
både at gå ind i og forblive i.
”Der er slet ingen tvivl om, at autobranchen mangler en bedre balance mellem kønnene. Derfor
fortsætter vi vores arbejde på det
uddannelsesmæssige område
med særlig fokus på kvinderne,”
siger adm. direktør Gitte Seeberg.
Hun understreger dog, at fokus
på kvinderne langt fra betyder, at
de unge mænd bliver glemt.
”Slet ikke. Autobranchen mangler
arbejdskraft, og vi arbejder for at
påvirke de unge mennesker af begge køn. Men rollemodellerne blandt
de unge mænd er meget nemmere at finde, end blandt de unge
kvinder. Derfor glæder det mig endnu mere, at vi dog har fundet en
del,” fortsætter Gitte Seeberg.
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Det er endnu for tidligt at sige,
om der er flere kvinder på vej inden for mekanikererhvervet, karrosseritekniker eller autolakerer,
men det er dog værd at bemærke, at College360 havde 11 – eller næsten 30 procent kvinder på
det hold, som begyndte på grundforløb i august. På samme skole
vil fem unge kvinder være karrosseriteknikere. Og i Roskilde
ser det ud til, at en del kvinder
har lyst til at blive personvognsmekanikere. Alene på de to grundforløb, begyndte fem kvinder i
august, og samlet er der mere
end 10 kvinder indskrevet på uddannelsen i Roskilde.

Og disse tal er blot eksempler.
Trivselsundersøgelsen, som er
udarbejdet i samarbejde med
konsulenthuset Living Institute
og Skjern Tekniske Skole, bliver
brugt på mindst 13 erhvervsskoler, som dækker mere end halvdelen af de elever, som uddannes til autobranchen.
Det gælder EUC Nord, EUC Syd,
EUC Sjælland, EUC Nordvestsjælland, Skjern Tekniske Skole,
College360, U/NORD, Roskilde
Tekniske Skole, TEC, ZBC, Erhvervsskolerne Aars, Mercantec
og Svendborg Erhvervsskole.

DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

HVAD INDEHOLDER AFTALEN?
Udskiftning af for-, side- og bagruder samt
reparation af stenslag
Du kan enten benytte Dansk Bilglas’ 25 afdelinger,
eller få os ud til dig med vores mobilservice
Mulighed for både statisk og dynamisk
kalibrering af alle former for kameraer i forruder.
Dette gælder på dit eller vores værksted
Maksimal fleksibilitet, vi benytter SIKA
2-komponent lim ude på dit værksted, der
gennemhærder til OEM styrke på kun 1 time
En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed
er alfa og omega

RING 70 12 55 55
WWW.BILGLAS.DK

“HUSK VI OGSÅ
KOMMER UD
TIL DIG!

Motorstyrelsen

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Størup: Kan godt følge branchens
bekymring for sagsbehandlingstiden
Da kalenderen rundede november, havde Jens Otto Størup to
års jubilæum som direktør for Motorstyrelsen.
Helt derude i vandkanten på Lauritzens Plads i Aalborg, hvor Aalborg Skibsværft lå i tidernes morgen, har han ansvaret for en medarbejderstab på rundt regnet 300.
Deres fornemmeste opgave er at
sikre, at registreringsafgiften bliver afregnet, som politikerne er
blevet enige om på tværs af Folketinget.
”Jeg har lige budt velkommen til
50-60 medarbejdere, så det går
stærkt for tiden. Vores organisation vokser i takt med, at vi flytter
medarbejdere fra Høje Taastrup,
Odense og Aarhus,” siger Jens
Otto Størup.
Motorstyrelsen slog for alvor dørene op den 1. juli 2018. I de knap
18 måneder, der er gået siden,
har autobranchen lært Motorstyrelsen at kende som en mere åben
organisation, der gerne informerer og går i dialog med branchen
i en større grad end tidligere. Den
åbenhed kommer vi tilbage til.
For der er altid startvanskeligheder, og Motorstyrelsen har da også
haft sine beregningsmodeller og
andet at slås med som følge af
lovændringer vedtaget på Christiansborg. Det har givet langvarig
sagsbehandling og ventetid i forskellige situationer.
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Den velkendte ”Selvanmelderordning” lukker til næste sommer, og
Motorstyrelsen får på den konto
en stor mængde sager, som de
enkelte forhandlere og eksportører tidligere selv klarede. Ordningen har haft mange huller og faldgruber og alt for mange biler har
vist sig at have fejlagtige opgørelser. Derfor har politikerne besluttet at trække opgaven hjem til Motorstyrelsen.
Når man spørger Jens Otto Størup, hvor hans og Motorstyrelsens
fokus vil ligge det næste halve og
hele år, er det den her sag, han
trækker frem.

Jeg har lige budt
velkommen til 50-60
medarbejdere, så det
går stærkt for tiden.
”Jeg kan godt følge branchens
bekymring over sagsbehandlingstiden,” siger han.
”Vores fokus er lige nu at gøre os
så parate, at vi kan gøre sagsbehandlingen kort. Vi ved godt, at
en kort sagsbehandling er vigtig
for eksportørernes forretning. Ordningen havde det grundlæggende princip, at man kunne klare det
hele selv ude i forretningerne. Nu
skal vi lande den så godt, at de
gode eksportører stadig kan drive
en forretning,” siger han videre.

Jens Otto Størup lader forstå, at
hans medarbejdere vil få dobbelt
så mange sager ind i forhold til
dem, de har i dag – eller med andre ord, hvis de har 1000 sager i
dag, vil de få 2000 oveni.
Derfor genopliver han et navn,
som blev nævnt første gang i 2017
– ”semiautomatisk værdifastsættelsessystem”.
”På papiret er det her et genialt
værktøj – en ”maskine”, som automatisk afsøger markedet for sammenlignelige køretøjer. I dag er
den proces en manuel og tidskrævende øvelse,” siger Jens Otto
Størup.
”Så vil Motorstyrelsen og branchen
kunne bruge samme værktøj og
se på samme data. Jeg ved også,
at branchen er meget optaget af
det. Dem, der holder sig til reglerne – og dem er der heldigvis flest
af – vil elske, at vi har samme værktøj, for har vi det, så er der grænser for, hvor galt det kan gå.”
Motorstyrelsen vil derfor i løbet af
de nærmeste uger sende opgaven med at levere et semiautomatisk værdifastsættelsessystem
i udbud.
”Vi ved, at der findes løsninger derude, for processen har været i gang
længe. Alle, som har et system,
kan byde på opgaven, og alle der
mener, at kunne lave noget til os,
kan også byde på opgaven. Vi

Motorstyrelsen

skulle gerne kunne tage det i brug
til foråret,” fortsætter han.
”Det vil gøre vores sagsbehandlingstid meget kortere, for så skal
medarbejderne ikke bruge tiden
på at lede efter data. De skal bare
vurdere data.”
Vigtig forståelse for branchen
I det hele taget vil sagsbehandlingstid være et stort fokusområde hos Motorstyrelsen.
Det samme vil forståelse for autobranchen og dens aktører. Omtrent 60 procent af de nye medarbejdere kommer nemlig fra andre dele af SKAT – de dele, der
som en del af omstruktureringerne, rykker væk fra Aalborg.
”Alle disse medarbejdere kender
systemet, men kender ikke branchen. Vi taler meget om en bils
livscyklus og gør noget ud af, at
medarbejderne forstår branchen
og forstår, hvor vi er henne i bilens livscyklus. Vi trækker brancherelevante spillere ind for at
gøre os klogere. Og endelig har
vi også hentet nogle af vores medMotorstyrelsen er én af syv
styrelser, som SKAT etablerede pr. 1. juli 2018 til at varetage særlige områder i stedet
for ét stort SKAT. I forbindelse
med udflytningen af offentlige
arbejdspladser, blev det bestemt, at Motorstyrelsen skulle
ligge i Aalborg.

arbejdere i autobranchen. Nogen,
som ville om på vores side af bordet. De skal lære sagsbehandling
at kende, og vi skal lære dem det,
vi kalder ”gode embedsmandsdyder”, men branchekendskabet og
forståelsen for branchen, er de allerede stærke på,” siger Jens Otto
Størup.
Han nævner også, at når en medarbejder har en forhandler eller
eksportør i telefonen, er det vigtigt, at medarbejderen forstår den
andens forretning.
”Når en forhandler vil diskutere
en værdifastsættelse, er det fordi,
at det er hans levebrød. Den forståelse skal vi have, om end vi
selvfølgelig hele tiden skal have
myndighedsbrillerne på. Men når
vi har dialogen og forstår branchen, så giver det også bedre oplevelser og bedre afgørelser.”
Vejledning og kontrol
I bund og grund vil Jens Otto Størup arbejde for, at autobranchen
oplever Motorstyrelsen som åben,
med god kommunikation og parat
til dialog. Og samtidig som en organisation, som vejleder og kontrollerer. Ikke kontroller for enhver
pris, men der, hvor det er relevant.
”Jeg forventer, at vi bliver skarpe-

re på at kontrollere og vejlede de
rigtige steder. Jeg vil helst ikke
forstyrre dem, som har styr på tingene. Til gengæld vil jeg kontrollere dem, der snyder,” siger han.
Det er hans håb, at man til stadighed kan finde metoder til at gøre
processerne mere smidige og hurtige således, at medarbejderne
kan bruge tiden til at gøre sagsbehandlingen kort og på at slå
hårdt ned på fejl. Blandt andet i
kraft af fem analytikere, som kan
hjælpe med at gøre vejledning og
især kontrol mere målrettet.
Jens Otto Størup deltog på AutoBranchen Danmarks årsdag, og
han slår fast, at man vil opleve ham
i flere af den slags sammenhænge, for det er vigtigt, at både han
selv og medarbejderne holder sig
orienteret om branchen. Det gælder, som han siger, både ”udvikling, udfordring og forretning.”
Motorstyrelsens leder har også
forventninger til autobranchen.
Han håber, at man vil forstå, at
Motorstyrelsen er et administrativt organ og ikke et politisk organ.
”Vi kan tale med jer om vores administration, men ikke om, hvorvidt loven er god eller dårlig.”

Jens Otto Størup.
Direktør for Motorstyrelsen.

I 2018 flyttede man arbejdspladserne fra Høje Taastrup.
I 2019 fra Odense. I 2020 fra
Aarhus.
Kun én medarbejder flyttede
med fra Taastrup. En håndfuld flyttede med fra Odense.
Fra Aarhus forventes flere
medarbejdere at flytte med til
Aalborg.
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Portræt

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Bilhus skaber venner med
events og aktiviteter
Tag et hurtigt kig på Pedersen &
Nielsens side på facebook. Aktiviteterne springer i øjnene. Koncerter med kendte kunstnere, små
og store sponsorater, velgørenhed, cykelnetværk. romsmagning,
outlet med børnetøj og legetøj og
en hel masse andet. I en særligt
udvalgt sommeruge i Skagen, udstiller Pedersen & Nielsen sågar
Volvoer foran det velkendte Ruths
Hotel, så de mange købestærke
gæster i feriebyen kan betragte
Volvos nyeste modeller. De mange events og aktiviteter giver liv
til forretningen og mulighed for en
udvidet kundekreds.
Måske er det derfor, at bilhuset
med forretninger i Aalborg, Ran-
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ders, Risskov, Hjørring, Frederikshavn, Hadsund og Grenå klarer
sig godt og faktisk er klar til ny
vækst. I hvert fald er det en af årsagerne til, at Pedersen & Nielsen er nomineret i kategorien Årets
Nybilsforhandler ved Dansk Auto
Awards den 19. november.
”Vi begyndte med Volvo i 1964.
Renault kom med under den hat
i 1981. Siden er flere bilmærker
og forretninger kommet til. Senest
lavede vi i 2015 en aftale med Volvo om forhandling i Aarhus, så vi
byggede en helt ny butik,” fortæller Jesper Brix, der er adm. direktør hos Pedersen & Nielsen og
selv har en lang historie i virksomheden.

”Nu har vi i fem år koncentreret
os om at blive gode i de områder,
vi er i. Det går så godt, at vi er klar
til at købe op igen, når der opstår
noget interessant. Vores backoffice er så godt, at vi godt kan håndtere mere,” fortsætter han.
Skiller sig ud fra de andre
Tilbage til de mange events. Ideen kom fra et bilhus i Tyskland,
og da Pedersen & Nielsen byggede nyt bilhus i Aalborg blev aktiviteterne tænkt ind i byggeriet.
Rasmus Seebach åbnede ballet,
og siden har blandt andre sangeren Christopher hold intimkoncert
for 250 gæster i bilhuset i samarbejde med den populære lokalradiostation ANR.

Portræt

DE TØRRE FACTS

•
•
•
•
•

Pedersen & Nielsen A/S
Forretninger i Aalborg, Randers, Risskov, Hjørring,
Frederikshavn, Hadsund og Grenå.
Bilmærker: Volvo, Renault, Kia, Ford og Dacia.
Desuden autoriseret service på Fiat og Mazda.
Omtrent 300 medarbejdere, svarende til 250
fuldtidsansatte.
Er med i top-10 på driftsresultat og resultat før skat
i Motor-magasinets opgørelse over ”Autobranchens
top-100”.

Jesper Brix

”De sælger halvdelen af billetterne, mens vi selv tager den anden
halvdel, ” fortæller Jesper Brix.
På samme måde har bilhuset i
2019 skabt et cykelnetværk med
9 events med cykelture. Aktiviteterne har rykket sig, så de ikke
var i samme by hver gang. Nogle gange fra den tidligere cykelrytter og nuværende TV2-kommentator Rolf Sørensen med, andre gange var det andre fra cykelverdenen – en nyslået Tour de
France-rytter fx.
”Uanset hvilken event der er tale
om, er det med til at adskille os
fra de andre. Det er god kundepleje, og de potentielle kunder
besøger os i en uforpligtende atmosfære.”

Pop-up i storcenter
Foran butikken i Jyllandsgade i
Aalborg er der vejarbejde, så det
at finde ind på parkeringspladsen,
er ikke lige til i denne tid. Det klarer bilhuset ved lave en pop-upbutik i Aalborg Storcenter i de kommende uger.
”1,5 millioner mennesker besøger
centeret i fjerde kvartal. Vi har bemandet butikken fra klokken 10 til
22, så vi er klar til at tage imod.
Og vi har fået et område til prøvekørsler,” fortæller Jesper Brix.
Autobranchen står overfor eller
rettere midt i en enorm udvikling.
Pedersen & Nielsen har taget hul
på en del af det ved at være fremsynede i forhold til kontakten til
kunderne. Sælgerne ved også, at

når der kommer et ”lead” ind i butikken, skal de være klar. For kunderne har sat sig ind i sagerne
online, når de træder ind i ”forretningen.”
Men det er ikke alt, man kan påvirke eller ændre på fra sin forretning i Aalborg, Randers eller Aarhus, så politikernes beslutninger
har en vis betydning.
”Klimadebatten fylder en del i mit
hoved for tiden. Vi ved ikke, hvordan vinden blæser. Hvor hurtigt
kommer det til at gå? Vil kunderne eje, lease eller leje deres bil i
fremtiden? Vi tror på, at kunderne
fortsat vil vælge bilen fremfor offentlig transport.

NYT fra AutoBranchen Danmark // 25

Den nye regering

// Nicolai Fiil, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Hvad har den nye regering
på tegnebrættet?
Transportminister - Benny Engelbrecht
Elbiler: Ministeren har tidligere afvist at kopiere den norske model
med momsfritagelse og politiske
incitamenter, der flytter bilisterne
over i elbiler. Hvilke andre initiativer har regeringen til at flytte danskerne over i grønne biler?

lav- og nulemissionsbiler. Jeg ser
frem til at modtage anbefalingerne fra kommissionen i 2020, for
med afsæt heri kan regeringen
tage politisk stilling til den samlede strategi for omstillingen af bilparken.”

”Regeringen har sat det ambitiøse mål, at Danmarks samlede
CO2-udslip skal nedbringes med
70 procent inden 2030, og det er
afgørende, at transportsektoren
bidrager til at nå det mål. Vi skal
lære af nordmændenes gode erfaringer med at omstille deres
samfund og infrastruktur til flere
elbiler på vejene, men vi skal også
lære af de ting, der ikke er gået
så godt. Jeg kan for eksempel forstå, at det har skabt trængsel for
den kollektive trafik, at elbilerne
må køre i busbanerne, og at et
nyt parti mod bompenge på de
norske veje er stormet frem hen
over sommeren og har tydeliggjort, at den norske model har
skabt store skel i samfundet. Som
bekendt har kommissionen for
grøn omstilling af personbiler i
Danmark (transportkommissionen) til opgave at vurdere mulighederne for at fremme grønne biler og skal blandt andet analysere mulighederne for at fremme de
grønne biler ved hjælp af for eksempel afgiftssystemet, infrastrukturtilpasninger, energiforsyning
samt andre konkrete virkemidler
med henblik på at fjerne eventuelle barrierer for udbredelsen af

Brugte elbiler: Ikke alle forbrugere har råd til at købe en ny elbil.
Er det et fokusområde for dig, at
der skal skabes et marked for
brugte elbiler, der giver flere danskere mulighed for at vælge en
elbil? Hvis ja, hvordan?
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”Jeg vil umiddelbart forvente, at
brugtbilsmarkedet for elbiler med
tiden vil komme til at ligne det brugtbilsmarked, som vi kender for de
konventionelle biler. Jeg forventer
også, at prisudviklingen for elbilerne vil trække i retning af, at flere
har råd til at købe en elbil. Allerede næste år kommer et betydeligt
antal nye modeller på markedet,
og det vil ganske givet øge efterspørgslen og udskiftninger i den
eksisterende bestand af elbiler.”
Teknologineutralitet: Anser du
brintbilen som et alternativ til konventionelle biler på sigt? Hvis ja,
vil du arbejde for at brintbiler kan
opnå lignende fordele som elbiler
har/evt. vil få i fremtiden?
”Jeg ser bestemt interessante perspektiver i brint som alternativ drivmiddel. Jeg kan dog også forstå,
at den høje pris, begrænsede in-

frastruktur og manglen på modeller vurderes at være en væsentlig
barriere for udbredelsen af brintbiler, som det ser ud nu. For nuværende gælder der særligt lempelige regler for registreringsafgiften for elbiler, plug-in hybridbiler
og naturgasbiler frem til og med
2022 og for brintbiler til og med
2025. Vi skal i det hele taget anskue området teknologineutralt, for
fremtiden kan jo godt byde på andre teknologier, der også leverer
CO2-neutral transport.”
Infrastruktur: Frem til 2030 forventes antallet af danske biler at vokse fra 2,6 millioner til 3,2 millioner.
Hvordan vil ministeren sikre, at
trængslen ikke stiger på de danske veje med den store stigning i
biler?
”Det er velkendt, at der allerede i
dag er en række trængselsramte
strækninger i landet, hvor traffikanter sidder i kø i myldretiden
med omkostninger for samfundet
til følge. Det er min ambition at
indgå en bred og langsigtet politisk aftale, som adresserer de væsentligste trafikale udfordringer
under hensyntagen til klima og
miljø. I den forbindelse er det vigtigt, at vi ser bredt på, hvordan vi
kan adressere trængslen. Det vil
både handle om at sikre, at der
er gode alternativer til bilen, at trafikken afvikles effektivt, og at vi
ser på nødvendige investeringer
i vejnettet, for der skal også være

Den nye regering

Den nye regering har varslet en historisk grøn omstilling og flere andre
initiativer, der vil påvirke autobranchen. Derfor har AutoBranchen Danmark
interviewet transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten
Bødskov om deres planer for autobranchen i de kommende år.

veje, som fremtidens grønne biler kan køre på.”
Kilometerspoling: Vil regeringen
arbejde for et EU-forbud mod kilometerspoling og et EU-register
efter belgisk forbillede, hvor bilens
kilometertal registreres årligt?
”Vi overvejer på nuværende tidspunkt, om der er grundlag for at
fastsætte yderligere foranstaltninger for at undgå svindel med kilometertællere. Som led i
disse overvejelser er det
hensigten, at spørgsmålet drøftes med
transportordførerne
i løbet af efteråret.”

Det mener AutoBranchen Danmark
Elbiler: Pris og bekvemmelighed er to vigtige parametre, når danskerne skal vælge ny bil. Derfor mener
AutoBranchen Danmark, at regeringen bør søge inspiration i Norge, hvor elbiler er undtaget fra en række
afgifter og har praktiske fordele i trafikken.
Brugte elbiler: AutoBranchen Danmark ser gerne
at firmabilsbeskatningen fremmer grønne biler. Den
hurtige udskiftning af firmabiler vil gavne markedet af
brugte grønne biler og dermed gøre elbiler tilgængelige
for flere danskere.
Teknologineutralitet: Debatten handler primært om
elbiler, men på sigt kan andre teknologier overhale
elbilerne. Derfor foreslår AutoBranchen Danmark, at
alle tilskud og fritagelser baseres på bilernes CO2udledning.
Infrastruktur: I 2018 mistede Danmark 20 milliarder
kroner som konsekvens af trængsel. Derfor er det
vigtigt, at centrale færdselsårer udbygges regelmæssigt og at nye initiativer påbegyndes, fx en Kattegatforbindelse, en fast forbindelse mellem Fyn og Als samt
havnetunnelen i København.
Kilometerspoling: AutoBranchen Danmark mener,
at der skal findes en samlet løsning på kilometerspoling i EU. Derfor foreslår AutoBranchen Danmark, at
den belgiske model indføres i hele EU, hvor bilernes
kilometertal registreres en eller flere gange årligt i et
europæisk register.

Foto: Claus Bech
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Den nye regering

Skatteminister - Morten Bødskov

Afgiftsfritagelse: Et stigende salg
af elbiler kræver langsigtede løsninger. Hvordan og hvornår vil ministeren sikre en langsigtet afgiftsfritagelse for elbiler og deres ladestrøm?
”Det er afgørende, at vi sætter
skub på den grønne omstilling til
gavn for vores klima og fælles
fremtid. Det gælder også på transportområdet. Derfor er elbilerne
under 400.000 afgiftsfritaget i 2019
og 2020. På trods af afgiftsfritagelsen er særligt de mindre elbiler markant dyrere end de konventionelle biler. Det understreger, at vi har brug for en kommission, der også ser på de andre
knapper, vi kan skrue på i vores
arbejde for at skubbe på den grønne omstilling af personbiler. Arbejdet med vejafgifterne indgår som
en del kommissionens arbejde.”
Arveafgift: Hvorfor ønsker regeringen at tredoble arveafgiften for
familieejede virksomheder, når erhvervslivet har påpeget, at det vil
gøre det sværere at skabe job og
i mange tilfælde tvinge virksomheder til at optage gæld?
”Regeringen prioriterer dialogen
med erhvervslivet højt, og jeg er
glad for de konstruktive indspark,
som virksomhederne har spillet
ind med i den her sammenhæng.
Et godt eksempel på et resultat af
dialogen er, at vi vil give retskrav
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på henstand og forlænge afdragsperioden. Det giver sikkerhed for,
at afgiften altid kan betales i løbet
af en længere årrække, så likviditeten kun påvirkes i mindre grad.

nuftig vej at gå. Hvad angår styresignalet, så er vi ved at kigge
på, hvordan det præcist skal se
ud, efter vi har modtaget de mange gode høringssvar.”

Det står fast, at regeringen vil investere i fremtiden og unges uddannelse – ikke mindst erhvervsuddannelserne. Det gør vi for at
sikre, at danske erhvervsvirksomheder og lønmodtagere bliver endnu bedre rustet i kampen om vækst
og arbejdspladser. Og finansieringen foreslår vi bliver fundet ved
at hæve bo- og gaveafgiften, fordi det er en skæv skattelettelse,
som ikke skaber vækst. En holdning såvel OECD som Det Økonomiske Råd er enige med regeringen i.”

Reparationsgrænse: Vil ministeren være med til at sikre flere arbejdspladser og forhindre at biler
uden vitale skader skrottes til stor
skade for miljøet ved at afskaffe
eller hæve reparationsgrænsen
for biler?

Selvanmelder: Trappemodellen
for selvanmeldere betyder, at mange selvanmeldere fremover skal
mere end tidoble deres sikkerhedsstillelse. Hvorfor er det nødvendigt, og er ministeren indstillet
på at kigge på styresignalet igen?
”De seneste år har vi set omfattende svindel med selvanmelderordningen. Som et blandt flere
initiativer er det derfor med aftalen om omlægning af bilafgifterne fra 2017 aftalt, at sikkerhedsstillelsen øges. Det stiller større
krav til de enkelte selvanmeldere
– og giver større sikkerhed for
staten. Det mener jeg, er en for-

”Det er allerede aftalt, at den såkaldte reparationsgrænse gradvist
øges. I 2020 stiger grænsen fra 70
til 75 procent. Det vurderer vi indtil videre er et fornuftigt leje som
tilgodeser autoværksteder, reservedelsproducenter og -forhandlere m.fl., idet færre biler vil blive
skrottet og flere i stedet repareret.”

Den nye regering

Det mener AutoBranchen Danmark
Afgiftsfritagelse: Øget salg af elbiler og andre grønne biler
kræver langsigtede løsninger. Derfor ønsker AutoBranchen Danmark en afgiftsfritagelse for både elbiler og deres
ladestrøm, der løber mindst tre år ud i fremtiden, som evt.
kan ændres, efter transportkommissionen har fremlagt sin
rapport i 2020.
Arveafgift: AutoBranchen Danmark har flere gange kritiseret tredoblingen af arveafgiften, fordi den vil fjerne kapital
fra virksomhederne og tvinge mange familieejede virksomheder til at optage gæld, der ikke vil gavne virksomhederne.
Regeringens forlængelse af afdragsperioden vil ikke blive
benyttet af mange virksomheder i øjeblikket, da de nuværende oplysninger indikerer, at der vil blive pålagt en rente
på omkring tre procent.
Selvanmelder: AutoBranchen Danmark anser de nye krav
til sikkerhedsstillelse for selvanmeldere som helt urimelige,
fordi virksomheder, der aldrig har haft problemer med skattemyndighederne vil blive pålagt alt for store byrder. Det har
vi påpeget over for Skatteministeriet ved flere lejligheder.
Reparationsgrænse: Det er godt, at reparationsgrænsen
hæves til 75 procent i 2020, men AutoBranchen Danmark
ser den gerne afskaffet eller hævet yderligere.
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NYT FRA Q8

Nye olier til Renault på vej

Få høje rabatter med et Q8 Kort

I 2019 introduceres 2 nye olier til Renault.

Produkt
Benzin*
Diesel*
Bilvask

Q8 Formula Special RN 5W-30
er på lager
Q8 Formula Special RN 0W-20
introduceres ultimo 2019.

Rabat inkl. moms
150 øre pr. liter
154 øre pr. liter
35% på enkeltvask på Q8 stationer

Læs mere og bestil på www.Q8.dk/autobranchendanmark
*Rabatten beregnes på Q8s gældende listepriser. Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter. Ved priskrig, faktureres standerprisen såfremt den
er lavere end Q8’s listepris minus kortrabatten.

Begge produkter:
✔ er specielt udviklet til Renault
Euro 6 motorer,
✔ opfylder specifikationen
Renault RN17
✔ opfylder specifikationen
GM Dexos 2.
✔ har brændstofbesparende egenskaber

Tank på mere end
470 stationer

Forskellen på produkterne ligger i viskositetsgraderne.

Q8 og Shell har indgået en
aftale, så du kan bruge dit Q8
Erhvervskort på samtlige Shell
og Shell Express stationer i hele
landet, og til samme rabat
uanset hvor du tanker.
*Gælder kun Q8 Erhvervskort
(Firmakort, Firmakort Plus og
Transportkort)

Levering fra dag til dag

Online smøreskema

Nyhedsbrev for værksteder

Bestillinger på hverdage kan leveres den
efterfølgende hverdag, hvis blot du bestiller
smøreolie inden kl. 13.
Bestil på 8020 8888 eller
www.Q8.dk/erhverv/smoremidler

Husk at du altid kan finde den anbefalede
olie i vores online smøreskema på
www.Q8.dk/smoreskemaer

Hold dig opdateret på nye produkter fra Q8Oils
og få råd og guides om alle typer af smøremidler.

Du er altid velkommen til at kontakte vores værkstedseksperter for råd og vejledning
Thomas Søndergaard

Stefan Nielsen

Kim Dereck

Ole Kastrup

Account Manager
Syd- og Østjylland
Tlf. 4599 2576
Thomas.sondergaard@Q8.dk

Account Manager
Sydsjælland og Fyn
Tlf. 2440 8878
Kim.dereck@Q8.dk

Account Manager
Nord- og Vestjylland
Tlf. 4028 6290
Stefan.nielsen@Q8.dk

Account Manager
Nordsjælland og Storkøbenhavn
Tlf. 4599 2092
Ole.kastrup@Q8.dk

Tilmeld dig på www.Q8.dk/oliebloggen

Få svar på tekniske
spørgsmål
Søren Julegaard
Product Manager
Hele landet
Tlf. 4599 2572
Søren.julegaard@Q8.dk

Uddannelse

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Først klinisk diætist
- nu mekaniker med topkarakter
spænder bredt i interesser. Uddannelsen som klinisk diætist kom
af hendes interesse for mennesker og for psykologi – hun arbejdede blandt andet med spiseforstyrrelser.

Da Marie Junker Rasmussen blev
klinisk diætist på universitetet,
havde de færreste nok set i stjernerne, at hun sidenhen skulle forfølge en pigedrøm om at blive mekaniker.
Men sådan er det gået, og i sommer var den 30-årige kvinde fra
Aunsbjerg Nielsen A/S i Kolding,
til svendeprøve og kom hjem med
karakteren 12.

Men ved siden af det humanistiske brændte også en indgående
interesse for motorsport, og drømmen var i virkeligheden at komme
til at arbejde med motorsportens
fornemste racerbiler i Formel 1,
Le Mans eller noget tilsvarende.
”Nu har jeg en alder, hvor det nok
ikke længere passer i mine planer og måske heller ikke vil være
muligt. Men jeg kunne mærke, at
branchen trak i mig, og det var en
fornemmelse, jeg var nødt til at
forfølge,” fortæller hun.

”Jeg vil gerne lære hele tiden. Jeg
vil gerne lære nyt, og jeg spørger
meget, så jeg kan suge til mig. I
fremtiden ønsker jeg at blive tekniker på et af vores bilmærker i
forretningen”, siger Marie Junker
Rasmussen, der blev færdiguddannet her i efteråret.

I samarbejde med en lang række
erhvervsskoler udfører AutoBranchen Danmark i november måned
en trivselsundersøgelse blandt kvinder på autouddannelserne. Målet
er også at gøre uddannelsen og
branchen attraktiv for kvinder.

Den nyuddannede mekaniker betegner sig selv som en kvinde, der

Spørger man kvinder i autobranchen om deres ansættelse, vil no-

gen fortælle, at det kan være svært
at få foden indenfor. Den oplevelse havde Marie Junker Rasmussen ikke.
”Jeg afleverede personligt 26-30
ansøgninger hos forhandlere og
værksteder i lokalområdet. Aunsbjerg Nielsen var det første stop
på min tur rundt med ansøgningerne, og jeg fik et rigtigt godt indtryk af virksomheden. Derfor valgte jeg ret hurtigt at gå efter en
plads hos dem. Så man kan sige,
at det faktisk ikke var så svært,
som jeg havde frygtet,” fortæller
Marie Junker Rasmussen.
Hendes arbejdsgiver Aunsbjerg
Nielsen A/S har også andre kvinder ansat omkring værkstedet
rundt om på sine adresser i Kolding, Horsens og Aarhus.

I fremtiden ønsker jeg
at blive tekniker på
et vores bilmærker i
forretningen.
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IT-løsninger til autobranchen

Lad dine kunder booke

DÆKSKIFTE ONLINE
Auto IT gør det let at booke dækskifte via din webside.
Ny funktion kan integreres på alle websider eller fungere som en pop-up.

165,-

Så nemt er det

pr. md.*

Du bestemmer, hvilke dage og tidspunkter der kan bookes
Kunden booker en tid via en kalender på din hjemmeside
Værkstedet modtager en mail
Du undgår det sædvanlige kaos, når alle vil skifte dæk samtidig
Ring i dag og kom i gang i morgen

Bestil
NU

Vil du vide mere? Klik ind på www.autoit.dk
eller kontakt os på 88 82 62 60 | kontakt@autoit.dk
Pris: 1995 kr. i opstart, 165 kr. pr. md.

*

